KRESOWE DIANY W BIAŁOWIEŻY

Już od południa 3 czerwca 2017 r. przed hotelem „Żubrówka” w Białowieży można było zauważyć
niecodzienne ożywienie wywołane pojawieniem się uroczo wyglądających pań w dobrze skrojonych
myśliwskich strojach organizacyjnych. Uśmiechnięte diany przybyłe na Podlasie, nie tylko z Kresów,
przywołały ducha Alberta Einsteina, który mówił że „ Najpiękniejsze co jest na świecie, to pogodne oblicze.”
Tak było do końca spotkania, o czym świadczą liczne fotografie.
Sprawczynią całego „zamieszania” była prezes „Podlaskiego Klubu Dian” Alicja Milewska, która z
koleżankami klubowymi zaprosiła do Białowieży znakomitych gości na I Międzynarodowe Spotkanie
Kresowych Dian.
Celem spotkania, sformułowanym przez organizatorów, była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie
współpracy z pokrewnymi klubami kobiet polujących w kraju i za granicą w celu: propagowania kultury,
tradycji i etyki łowieckiej, upowszechniania łowiectwa wśród kobiet, prowadzenia edukacji ekologicznej
wśród dzieci i młodzieży oraz wiedzy o środowisku naturalnym wśród społeczeństwa.
Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski, przewodniczący ZO PZŁ
w Białymstoku Jarosław Żukowski, FACE i „Łowiec Polski”.
Referat programowy „Kobieta w kulturze łowieckiej na przestrzeni wieków” wygłosiła Alicja Milewska.
Na podstawie licznych przykładów pokazała, że rodowód myśliwski kobiet sięga prehistorii, a malowidła
naskalne w okolicach miasta Benalup-Casas Viejas w Andaluzji świadczą o tym dobitnie (szczegóły na http:
//kulturalowiecka.pl/malarstwo.html). Sporo czasu poświęciła prelegentka historii i działalności „Podlaskiego
Klubu Dian”.
Krzysztof Mielnikiewicz omówił, na przykładzie filatelistyki, Dianę w kolekcjonerstwie. Zwrócił uwagę ,
że Artemida (Diana), niezwykle popularna w antyku bogini, wywarła ogromny wpływ na twórców (malarzy
i grafików, architektów, medalierów, muzyków, pisarzy), owocujący licznymi dziełami sztuki, które stały się
także motywami znaczkowymi. Na zakończenie prelegent wręczył organizatorce arkusz znaczkowy (znaczek
spersonalizowany, tzw. „Mój znaczek”) wydany przez Pocztę Polską dokumentujący białowieskie spotkanie
(http://kulturalowiecka.pl/nowosci_filatelistyczne.html).

Rejestracja uczestników spotkania

Alicja Milewska, Jarosław Żukowski - łowczy okręgowy, Bogdan Paszkowski - wojewoda podlaski

Niezwykle ciepło przyjęto interesujący wykład „Las, wilki i polowanie” wygłoszony przez dr Joannę
Harmuszkiewicz, zakończony przez prelegentkę profesjonalnym pokazem naśladowania wycia tych
drapieżników. Joanna Harmuszkiewicz podzieliła się ze słuchaczami metodologią badań naukowych nad
wilkami w Puszczy Augustowskiej, zafascynowanie tymi drapieżnikami oraz opowiedziała, jak dzięki pracy
w lesie, poznaniu tajemnic jego mieszkańców oraz nabyciu wiedzy przyrodniczej, ze zdecydowanej ekolożki
i przeciwniczki łowiectwa stała się myśliwą.

Krzysztof Mielnikiewicz wręcza znaczek spersonalizowany organizatorce imprezy

Alicja Milewska z Katariną Sterną i obrazem jej
autorstwa.

Triin Roostfeldt scharakteryzowała estońskie łowiectwo oraz udział organizacyjny polujących kobiet w
Związku Myśliwych Estonii. Estonia - łowiecki raj, w którym 48% powierzchni stanowią lasy, a 20% bagna
jest siedmiokrotnie mniejsza od Polski, posiada 1,4 mln ludności i ponad 4 mln ha terenów łowieckich.
Aktywizacja kobiet myśliwych w Estonii została zainicjowana poprzez organizację kobiecego polowania
jesienią 2010 r. W 2014 r. polujące Estonki zrzeszyły się tworząc Związek Myśliwych Kobiet w Estonii,
zadaniem którego jest motywowanie do uprawiania łowiectwa, edukacja, promowanie tradycji łowieckich
wśród kobiet i młodzieży. Aktualnie licencje myśliwskie w tym kraju posiada 373 łowczynie, tj. 2,5%
wszystkich myśliwych.

Katarina Sterna z Łotwy omówiła jak można harmonijnie łączyć artystyczne pasje (malarstwo, grafikę,
muzykę, pisarstwo) z łowiectwem. Namalowane przez Katarinę obrazy i grafiki, zdobnictwo przedmiotów
użytkowych i inne dzieła sztuki inspirowane łowiectwem pokazują jej fascynacje przyrodą, układaniem psów
myśliwskich i skutecznym wystawianiem ich w konkursach i próbach polowych, wreszcie polowaniami z
ulubionymi weimarami.
Linda Dombrowska z Łotwy, wiceprezes i reprezentantka w FACE myśliwych z regionu Baltica (Litwa,
Łotwa, Estonia) omówiła „Przyszłość łowiectwa i rolę łowczyń”.
Wobec ataków na łowiectwo ludzi z brakiem wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, a także antyłowieckich
akcji specjalnych grup społecznych, posługujących się coraz bardziej wyszukanymi metodami nagonki na
myśliwych, prelegentka postulowała różnorodne działania metodą dobrych praktyk. Zaleciła angażowanie się
w ochronę przyrody, ekologiczno-przyrodniczą edukację młodzieży, ukazywanie roli myśliwych (polowań)
we współczesnej rzeczywistości ekologicznej determinowanej przez uwarunkowania cywilizacyjne. Pokazała
skutki nieprzemyślanych przez myśliwych wpisów w sieci internetowej oraz podała recepty na hejt skierowany
pod ich adresem.

W pierwszym rzędzie od prawej: Berta Redondo - przedstawicielka FACE, Mirosław Głogowski i Bogdan
Bronowski z „Łowca Polskiego”
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rzecz polujących kobiet”
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FACE kampanię promującą
łowiectwo wśród kobiet i
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i
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organizacyjnych.
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